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Wentylatory MPB  odci¹gi i nie tylko...
W specyficznym rodowisku pracy, gdzie technologia obróbki materia³u jak
drewno, tworzywa sztuczne, itp. charakteryzuje siê wytwarzaniem znacznych
iloci grubych odpadów oraz w technice odpylania i systemów odci¹gów
miejscowych gazów spawalniczych i spalin samochodowych szerokie
zastosowanie znajduj¹ wentylatory promieniowe serii MPB. Wentylatory serii
MPB pracuj¹ równie¿ w uk³adach maszyn rolniczych oraz jako urz¹dzenia do
suszenia i wentylowania magazynowanych nasion oraz siana.
MPB reprezentuj¹ grupê wentylatorów
promieniowych  redniocinieniowych
o napêdzie bezporednim. Charakteryzuj¹ siê zwart¹ konstrukcj¹, umo¿liwiaj¹c¹ dowolne dostosowanie kierunku
ssanie-wylot do potrzeby u¿ytkownika
(figura LG lub RD). Dziêki zastosowaniu wirnika z ³opatami prostymi (tzw.
wirnik samooczyszczaj¹cy), mo¿liwy jest
skuteczny pneumatyczny transport powietrza zawieraj¹cego znaczne iloci
cz¹stek sta³ych, bez ryzyka utraty wywa¿enia wirnika w wyniku gromadzeniu siê
na ³opatkach nalotu, co mia³oby miejsce przy wirniku z ³opatkami pochylonymi. Standardowo wirnik MPB odlewany
jest ze stopu aluminium, lecz na ¿yczenie klienta mo¿e zostaæ odlany z mosi¹dzu, wykonany z blachy stalowej lub
kwasoodpornej (dla uk³adów odci¹gów
mediów agresywnych chemicznie b¹d
zawieraj¹cych cz¹stki o wysokim stopniu cieralnoci).
Obudowy wentylatorów standardowo
spawane s¹ z blachy stalowej i malowane farb¹ proszkow¹ poliestrow¹.
Wykonywane s¹ równie¿ obudowy o
wiêkszym stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego  cynkowane na gor¹co
oraz spawane z blachy kwasoodpornej,
w ostatnim etapie produkcji rutowane,
w celu uzyskania jednolitej, estetycznej
powierzchni. W zale¿noci od potrzeb
istnieje równie¿ mo¿liwoæ wyboru koloru obudowy urz¹dzenia z palety RAL
(standardowo RAL5010).
W zale¿noci od wielkoci i zastosowania, wentylatory wyposa¿one s¹ w
silnik asynchroniczny trójfazowy lub jednofazowy z kondensatorem od mocy 0,37
kW do 7,5 kW, w klasie izolacji F i stop-
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niu ochrony IP55, jednak¿e mo¿e zostaæ zastosowany silnik na inne napiêcie i czêstotliwoæ zasilania, o podwy¿szonej klasie izolacji lub stopniu ochrony, silnik z niezale¿nym ch³odzeniem i
czujnikami PTC (dla aplikacji z falownikiem) lub te¿ silnik przeciwwybuchowy.
Konstrukcja standardowego MPB zapewnia ci¹g³¹ pracê przy t³oczeniu mediów do temperatury do 80°C, natomiast
wersja specjalna HT, poprzez zastosowanie elementów bariery termicznej,
dedykowana jest do uk³adów, w których
temperatura zasysanego medium nie
przekracza 150°C.
W bie¿¹cym roku typoszereg MPB
zosta³ uzupe³niony o wielkoæ 80 dostêpn¹ z silnikiem jedno i trójfazowym,
o mocy 0,37 kW. Nowoci¹ jest zastosowanie w standardzie wykonania stopy  dziêki czemu MPB 80 zyska³o zalety
urz¹dzenia wolnostoj¹cego. Wczeniej
w opcji wolnostoj¹cej dostêpne by³y MPB
100 ze statywem, umo¿liwiaj¹cym równie¿ ³atwe przemieszczanie. MPB80 wa¿y
niespe³na 10,6 kg. Przy³¹cza ssania i
wylotu maj¹ rednicê zewnêtrzn¹ dn =
158 mm, co umo¿liwia na³o¿enie i zaciniêcie opask¹ przewodu o rednicy dn
= 160 mm.
Ponadto na bazie wentylatora MPB
100 ze statywem typu M, zosta³ zaprojektowany odci¹g ZWP 1300. Jako urz¹dzenie przeznaczone dla mobilnych zespo³ów serwisowo-instalacyjnych, ZWP
1300 wyposa¿ony jest w przewód elastyczny ze ssawk¹, wy³¹cznik z zabezpieczeniem oraz przewód zasilaj¹cy z
wtyczk¹  co wydatnie u³atwia korzystanie z odci¹gu w miejscach bez instalacji odpylaj¹cej, odprowadzaj¹cej zanie-
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czyszczenia: gazy spawalnicze, spaliny
samochodowe lub bez wentylacji: studzienki kanalizacyjne, ró¿nego typu zbiorniki.
Na uwagê zas³uguje fakt alternatywnego zastosowania wentylatorów serii
MPB.
W okresie poprzedzaj¹cym wakacje,
szczególnym zainteresowaniem sporód serii MPB ciesz¹ siê wersje z silnikami jednofazowymi, a wiêc MPB80S,
100S, 130S i 200S. To w³anie one ze
wzglêdu na swoje cechy znajduj¹ szerokie zastosowanie jako urz¹dzenia do
nadmuchiwania i podtrzymywania w
nadcinieniu wszelkiego typu struktur
dmuchanych, jak zamki, ma³e areny,
balony i zje¿d¿alnie. Znakomita wiêkszoæ takich struktur, które mo¿na spotkaæ latem nad morzem, a przez ca³y rok
w centrach handlowych jako bawialnie
dla dzieci, jest podtrzymywana pneumatycznie przez te w³anie wentylatory.
W najbli¿szym czasie, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów, planowane jest wprowadzenie wentylatora
MPB 700/720 VB z wirnikiem stalowym.
Uk³ad przeniesienia napêdu z silnikami
o mocy 11, 15 kW i 22 kW oparty na
przek³adni pasowej, umo¿liwi uzyskanie
podcinienia do 4,9 kPa i wydajnoci
do 13 500 m3/h.
Rozszerzanie gamy produkowanych w
fabryce Venture Industries wentylatorów
w znacznej mierze zawdziêczamy sygna³om p³yn¹cym od naszych klientów, a
dziêki szerokim mo¿liwociom konstrukcyjnym i produkcyjnym, mo¿emy zaoferowaæ wentylator cile dopasowany,
pod wzglêdem parametrów, napêdu czy
przy³¹czy do wymagañ u¿ytkownika.

